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 هقذهِ

 ٔيالزي ٘كبٖ زاز وٝ ٔيعاٖ  ؾبِيب٘ٝ ي خطاحي ٞبي 2004 وكٛض زض ؾبَ 56زازٜ ٞبي خٕٕ آٚضي قسٜ اظ 

ايٗ ضلٓ وٝ  .  ٘فط ا٘ؿبٖ ٔي ثبقس25 ٔيّيٖٛ يب تمطيجبً يه ُٖٕ خطاحي ثٝ اظاي ٞط 281 ٔيّيٖٛ اِي 187ٖٕسٜ ثيٗ 

ٔي ثبقس، ثٝ ِحبِ قست  ( ٔيّيٖٛ تِٛس136) ٔيالزي2006تمطيجبً زٚ ثطاثط تٗساز تِٛس ٞبي نٛضت ٌطفتٝ زض ؾبَ 

ٌط چٝ ٔمبيؿٝ ٔيعاٖ ٔطي ٚ ٔيط ٚ ٖٛاضو ثٗس اظ خطاحي ثٝ زِيُ . آؾيت ٚ ٖٛاضو ثؿيبض ذُط٘بن تط اؾت

 ٔكىُ ٔي ثبقس، ِيىٗ زض وكٛضٞبي نٙٗتي ٔيعاٖ ٖٛاضو ٖٕسٜ زض ٔساذالت خطاحي ثيٕبضاٖ ٔٛاضز تطويجي 

 زضنس 50ٔٗيٗ قسٜ وٝ ٘عزيه ثٝ .  زضنس ٌعاضـ قسٜ اؾت4/0-8/0 زضنس ٚ ٘طخ ٔطي ٚ ٔيط 3-16ثؿتطي 

٘تبيح ثطضؾي ٞبي نٛضت ٌطفتٝ زض وكٛضٞبي . اتفبلبت ٘بذٛاؾتٝ زض ايٗ ُٔبِٗبت لبثُ پيف ٌيطي ٔي ثبقٙس

 زضنس تؤاْ ثب خطاحي ٞبي ٖٕسٜ ٚ ٘طخ ٔطي ٚ ٔيط زض ثيٟٛقي 5-10زض حبَ تٛؾٗٝ ٔؤيس ٘طخ ٔطي ٚ ٔيط 

زض ؾطاؾط خٟبٖ ٖفٛ٘ت  ٞب ٚ .   ٔي ثبقس زض ثطذي اظ لؿٕت ٞبي نحطاي افطيمب150 ثٝ 1ٖٕٛٔي ضا تب حس 

ترٕيٗ ظزٜ ٔي قٛز وٝ ُٖٕ خطاحي ثط . ؾبيط ٖٛاضو ثٗس اظ ُٖٕ  ٘يع اظ زغسغٝ ٞبي خسي ثٝ قٕبض ٔي ضٚز

 ُٖٕ خطاحي زض أطيىب اؾت وٝ 50000-100000 ٔٛضز ثٝ ٘ؿجت ٞط 1ضٚي ثيٕبض اقتجبٜ ٚ يب زض ٔٛيٕ اقتجبٜ 

 . اتفبق ٘بذٛاؾتٝ زض ٞط ؾب1500َ-2500تمطيجبً ٔٗبزَ ثب 

ثٙبثطايٗ، ٖٛاضو خطاحي لبثُ پيف ٌيطي ؾٟٓ ثعضٌي  ضا زض  ٔطي ٚ ٔيط ٚ آؾيت ٞبي لبثُ پيف ٌيطي 

 زضنس ثيٕبضاٖ 3-16زض حبِي وٝ ترٕيٗ ظزٜ ٔي قٛز وٝ اتفبلبت ٘بذٛاؾتٝ . پعقىي زض خٟبٖ  ثط ٖٟسٜ زاض٘س

ثؿتطي ضا تحت تأثيط لطاض ٔي زٞس، ّٖي ضغٓ ثٟجٛز چكٍٕيط زض زا٘ف خطاحي ، حسالُ ٘يٕي اظ اتفبلبت 

 زضنسي ثطاي اتفبلبت ٘بذٛاؾتٝ لجُ اظ ُٖٕ ٚ 3ثب فطو ٘طخ . ٘بذٛاؾتٝ زض حيٗ ٔطالجت خطاحي ضخ ٔي زٞس

 ٔيّيٖٛ ثيٕبض تحت ُٖٕ خطاحي اظ ٖٛاضو ٖٕسٜ ض٘ح 7 زضنس زض خٟبٖ، ؾبِيب٘ٝ تمطيجبً 0.5ٔطي ٚ ٔيط ثب ٘طخ 

 . ٔيّيٖٛ ٔطي زض حيٗ يب فٛضاً پؽ اظ خطاحي  ضخ ٔي زٞس1ٔي وكٙس، ٚ 

خطاحي ايٕٗ ثٝ ٖٙٛاٖ زغسغٝ ي  ثبضظ ٘ٓبْ ٞبي ؾالٔت زض خٟبٖ تكريم زازٜ قسٜ اؾت، چطا وٝ ثط اؾبؼ 

 ؾٟٓ ٖٕسٜ اي اظ ٘بتٛا٘ي  ٘بقي اظ ثيٕبضي ٞب زض خٟبٖ ٘بقي اظ 2002ٌعاضـ خٟب٘ي ثبض ثيٕبضي ٞبي ؾبَ 

 ثيّيٖٛ ؾبَ  ٖٕط 1.5 زضنس اظ 11ترٕيٗ ظزٜ قسٜ وٝ . قطايُي اؾت وٝ لبثُ زضٔبٖ ثب ٔساذالت خطاحي اؾت

ٔكىالت ٘بقي اظ ايٕٙي خطاحي  ٞب زض .  ٔطتجٍ ثٝ ثيٕبضي ٞبي لبثُ زضٔبٖ ثب خطاحي اؾتتٗسيُ قسٜ ثب ٘بتٛا٘ي 

زض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٝ  ٚييت . وكٛضٞبي نٙٗتي ثٝ ٔثبثٝ ي وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٝ ٔكٟٛز اؾت

٘بثؿبٔبٖ ظيط ؾبذت ٞب ٚ تدٟيعات، ٚؾبيُ غيط لبثُ إَيٙبٖ ٚ ويفيت ٘بُٕٔئٗ زاضٚٞب، ٘بضؾبيي ٞبي ٔسيطيت 

 .ؾبظٔب٘ي ٚ وٙتطَ ٖفٛ٘ت، ٔكىالت ٚؾبيُ ٚ آٔٛظـ وبضوٙبٖ ٚ وٕجٛز قسيس ٔٙبثٕ ٔبِي ثط ٔكىالت  ٔي افعايس

 

 

 

                                                             
case mix 
sub-Saharan Africa 

disability-adjusted life years 
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 0/ 4-8/0قٛاٞس ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ زض .  ٔيّيٖٛ ُٖٕ خطاحي ٖٕسٜ زض خٟبٖ ا٘دبْ ٔي قٛز 230ٞط  ؾبَ ثيف اظ 

 زضنس ايٗ پطٚؾيدط ٞب 3-16زضنس ايٗ ٔٛاضز افطاز زض ٘تيدٝ ٖٛاضو ٔؿتميٓ ايٗ اٖٕبَ ٔي ٔيط٘س ٚ زض پي 

 ٔيّيٖٛ ٘بتٛا٘ي زض ؾطاؾط خٟبٖ زض 6 ٔيّيٖٛ ٔطي ٚ ثيف اظ 1ايٗ اضلبْ ثطاثط . ثيٕبضاٖ زچبض ٖبضيٝ ٔي قٛ٘س

ايٗ حبِت ثٝ زِيُ ٖسْ نالحيت ٚ يب إٞبَ خطاحبٖ، ٔترههيٙي وٝ پطٚؾيدطٞب ضا ا٘دبْ ٔي . ٞط ؾبَ اؾت 

زٞٙس يب ٔترههيٗ ذسٔبت ؾالٔت ٕ٘ي ثبقس ثّىٝ ثٝ زِيُ تٗسز ٔطاحُ ايٗ ٌٛ٘ٝ پطٚؾيدطٞب ٚزض ٘تيدٝ ايدبز 

 .فطنت ٞبي ٖسيسٜ ثطاي ثطٚظ اقتجبٜ اؾت

 

  اصَل عوَهي جشاحي ايوي

 

 عول جشاحي تش سٍي تيواس صحيح ٍ دس هَضع صحيح 

احتٕبَ ٚلٛٔ ُٖٕ خطاحي زض ٔٛيٕ اقتجبٜ ثيكتط تؤاْ ثب اٖٕبَ خطاحي ثط ضٚي اضٌبٖ ٞبي لطيٙٝ اؾت 

پطٚتٛوُ خٟب٘ي زض ايٗ ظٔيٙٝ يه فطآيٙس ؾٝ ٌبٔٝ تىٕيّي ثٝ ٔٙٓٛض تًٕيٗ ثيٕبض نحيح ، ٔٛيٕ ٚ پطٚؾيدط 

 . نحيح ٔي ثبقس

تأييذ تيواس، هَضع ٍ پشٍسيجش صحيح دس تواهي هشاحل اص صهاى اخز تصوين تِ عول تيواستا ٌّگام : 1گام 

 :اًجام عول جشاحي تِ ضشح ريل

i. خطاحيزض ٍٞٙبْ ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ ظٔبٖ ثٙسي ُٕٖ  

ii. ُٕٖ زض ٍٞٙبْ پصيطـ يب ٚضٚز ثٝ اتبق 

iii. زض ٞط ظٔبٖ وٝ ٔؿئِٛيت ٔطالجت اظ ثيٕبض ثٝ فطز زيٍطي ٔٙتمُ قس. 

iv. ُٕٖ لجُ اظ ٚضٚز ثيٕبض ثٝ اتبق 

ايٗ ٌبْ ثبيؿتي ثب ٔكبضوت ثيٕبضثيساض ٚ آٌبٜ ٚ وّيٝ اًٖبي تيٓ زضٔب٘ي ٚاظ َطيك قٙبؾبيي ٚ ٖالٔت ٌصاضي 

ثيٕبض ٚ زض َي اذص ضيبيت آٌبٞب٘ٝ ، اظ ٚي ٚ تأييس ٔٛيٕ ، َطف ثسٖ ٚ پطٚؾيدط ثب ثطضؾي ٚ وٙتطَ پطٚ٘سٜ ٚ 

 .وّيكٝ ٞبي ضازيٌٛطافي ثيٕبضثٝ نٛضت فٗبَ ا٘دبْ قٛز

 : 2گام

 عالهت گزاسي هَضع عول 

I. ثٝ ٚيػٜ زض ٔٛضز اضٌبٖ . ثط اؾبؼ پطٚتٛوُ خٟب٘ي  ٔٛيٕ يب ٔٛايٕ ُٖٕ ثبيؿتي ٖالٔت ٌصاضي قٛز

ؾتٖٛ ٟٔطٜ  )ٚ ؾُٛح چٙسٌب٘ٝ(اٍ٘كتبٖ زؾت ٚ پب ٚ ز٘سٜ ٞب )ٞبي لطيٙٝ ي َطفي، چٙس ؾبذتبضي ٘ٓيط 

٘ٓيط تيطٚئيسيب ؾبذتبضٞبي ٔٙفطز ٘ٓيط َحبَ اظ ٔمطضات ٖالٔت ٌصاضي ؾبذتبضٞبي ذٍ ٔيب٘ي ثسٖ . (ٞب

 .ٔحّي اضائٝ ذسٔت پيطٚي ٔي ٕ٘بيس

II. ٖالٔت ٌصاضي ثبيؿتي ثط ضٚي يب زض وٙبض ٚ ٔدبٚضت ٔٛيٕ ُٖٕ ثبقس. 

III.  ٖالٔت ٌصاضي ثبيؿتي وبٔالً ٚايح ٚ ٔكٟٛز ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ يه ٔبضوط زائٕي وٝ زض ٍٞٙبْ آٔبزٜ ؾبظي

  .ٔٛيٕ ُٖٕ پبن ٘كٛز، نٛضت ٌيطز

 

                                                             
scheduled 
midline 
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IV.  ٓزض ٞط ٔطوع اضائٝ وٙٙسٜ ذسٔبت ؾالٔت ثطاي ٖالٔت ٌصاضي ٔٛيٕ ُٖٕ، ثبيؿتي اظ يه ضٚـ ٔٙؿد

 .اؾتفبزٜ قٛز

 

V. ثٝ .ٖالٔت ٌصاضي ٔٛيٕ ُٖٕ ثبيؿتي تٛؾٍ خطاح وٝ ُٖٕ خطاحي ضا ا٘دبْ ٔي زٞس نٛضت پصيطز

خطاح فمٍ زض نٛضتي ٔي تٛا٘س  ٖالٔت ٌصاضي ٔٛيٕ ُٖٕ ضا ثٝ فطز ٔٙٓٛض ّٖٕيبتي ٕ٘ٛزٖ ايٗ ْٚيفٝ، 

زيٍطي تفٛيى ٕ٘بيس وٝ آٖ فطز زض تٕبْ ٔست خطاحي ثٝ ٚيػٜ زض ٍٞٙبْ ا٘ؿعيٖٛ زض اتبق ُٖٕ حًٛض 

 .زاقتٝ ثبقس

VI.  ثٝ ِحبِ إٞيت ٔكبضوت فٗبَ ثيٕبض، ثبيؿتي ٖالٔت ٌصاضي ٔٛيٕ ُٖٕ تب حس أىبٖ زض ظٔبٖ ٞٛقيبضي

 .ٚ ثيساضي  ثيٕبض ا٘دبْ قٛز

دسًگ  جشاحي ، ٍفقِ اي كَتاُ دس فعاليت اتاق عول،  قثل اص تشش پَست تِ هٌظَس تأييذ / ٍقفِ ي: 3گام 

 . تيواس، پشٍسيجشٍ هَضع عول تا اًجام اقذاهات ريل است

 

 

I.  ٚ زض ايٗ ظٔبٖ ثب حًٛض وّيٝ اًٖبي تيٓ خطاحي، ثبيؿتي اظ ٚيٗيت ٔٙبؾت ثيٕبض ثطاي خطاحي

ٚخٛز ٞط ٌٛ٘ٝ ايٕپّٙت يب تدٟيعات ذبل ٚ ضفٕ ٞط ٌٛ٘ٝ زغسغٝ يب ٖسْ ا٘ؿدبٔي إَيٙبٖ يبفت ٚ 

 .ٔٛاضز ضا ٔؿتٙس ٕ٘ٛز

 

II.  وؿت إَيٙبٖ اظ ٚخٛز ثطٌٝ ضيبيت آٌبٞب٘ٝ اظ ثيٕبضثٝ ظثبٖ لبثُ زضن ثٝ ٘حٛي وٝ ثيٕبض اظ ٖٛاضو

 . ٚ ٔٛيٕ ٔكتُٕ ثط ؾُح ٚ َطف خطاحي ٚ ٞعيٙٝ ُٖٕ وبٔالً آٌبٜ قٛز

 .اذص ضيبيت آٌبٞب٘ٝ لبثُ تٗٛيك اؾتزض ٔٛاضز اٚضغا٘ؽ وٝ احتٕبَ ٔطي يب لُٕ ًٖٛ ٔي ثبقس،: تجهطٜ

III.  َاويساً تٛنيٝ ٔي قٛز وٝ لجُ اظ اِمبء ثيٟٛقي يىي اظ اًٖبء تيٓ، قٙبؾبيي ثيٕبض ضا ثٝ نٛضت فٗب

يٕٗ پطؾف اظ ثيٕبض ثٝ نٛضت والٔي  ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ تُبثك ذٛز اْٟبضي ثيٕبض ثب قٙبؾٝ ٞبي 

ثطاي ايٗ ٔٙٓٛض ٖالٜٚ ثط ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي ثيٕبض، تبييس . ٔٙسضج ثط ضٚي زؾتجٙس قٙبؾبيي تأييس ٕ٘بيس

 .اِعأي اؾت (تبضيد تِٛس ثٝ ضٚظ، ٔبٜ ٚ ؾبَ )ثب  اؾتفبزٜ اظ قٙبؾٝ اِعأي زيٍط 

I.  يىي اظ اًٖبي تيٓ ثب ثيٕبض ضيبيت آٌبٞب٘ٝ ٚي ضا تأييس ٕ٘بيس ٚ ٔٛيٕ ٚ پطٚؾيدط نحيح ضا ٘يع ثب

ٚ ٔترهم ثيٟٛقي ثبيؿتي ٖالٔت ٌصاضي ٔٛيٕ ضا وٙتطَ ٕ٘ٛزٜ ٚ آٖ ............پطؾتبض .ثيٕبض تأييس وٙس

 .ضا ثب ٔؿتٙسات پطٚ٘سٜ ثيٕبض تُجيك زٞٙس

II.  ٚ ٕثٝ ٖٙٛاٖ الساْ ايٕٙي ٟ٘بيي،تيٓ خطاحي ثٝ نٛضت ٞٓ ظٔبٖ ٚ ٔؿتمُ اظ يىسيٍط ثبيؿتي ثيٕبض، ٔٛي

پطٚؾيدط نحيح ضا لجُ اظ ثطـ پٛؾت ثطاي خطاحي تأييس ٕ٘بيٙس، ثسيٗ ٔٙٓٛض خطاح ثب نساي ثّٙس ٘بْ 

ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي ثيٕبض، ٘بْ ُٖٕ خطاحي، َطف ٚ ٔٛيٕ خطاحي ضا ثيبٖ ٚ پطؾتبض ٚ ٔترهم 

 .ثيٟٛقي ثبيس نحت اَالٖبت ضا تأييس ٕ٘بيٙس

 

 ايوٌي تيَْضي تَصيِ اكيذ تِ  اًجام اقذاهات ريل هي ضَدتِ هٌظَس : 
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I. اِٚيٗ ٚ ٟٔٓ تطيٗ خعء ٔطالجت لجُ اظ ثيٟٛقي حًٛض ٔترهم ثيٟٛقي آٔٛظـ زيسٜ ٚ ٔدطة اؾت .

زض ٔٛاضز اٚضغا٘ؽ ا٘تربة ٌعيٙٝ ي قطٚٔ ثيٟٛقي زض نٛضت ٖسْ حًٛض ٔٛلت ٔترهم ثيٟٛقي ٚ 

 .ثب ٔؿئِٛيت خطاح ٔترهم ثؿتٍي ثٝ ٚيٗيت ٚ قطايٍ ثيٕبض زاضز

II. اوؿيػٖ .  ٔٙبؾت ٔٛخٛز ثبقسثطاي وّيٝ ي ثيٕبضاٖ تحت ثيٟٛقي ٖٕٛٔي ثبيؿتي  شذيطٜ ي  اوؿيػ٘ي

 ثب نساي لبثُ تٙٓيٓ پبيف ثبفتي ٚ تٟٛيٝ  ثبيؿتي ثٝ نٛضت ٔؿتٕط ثب اؾتفبزٜ اظ پبِؽ اوؿي ٔتط

 .نساي پبِؽ اوؿي ٔتط ثبيؿتي ثٝ حس وبفي ثّٙس ثبقس وٝ زض وُ فًبي اتبق ُٖٕ قٙيسٜ قٛز. قٛز

III.  ثب ؾٕٕ ٚ ٔكبٞسٜ وفبيت ضاٜ ٞبي ٞٛايي ٚ تٟٛيٝ ضا زض ثيٕبضاٖ تحت ثيٟٛقي ٖٕٛٔي ثٝ نٛضت ٔؿتٕط

 . اظ زؾتٍبٜ  ثبيؿتي اؾتفبزٜ قٛززض نٛضت ثىبضٌيطي تٟٛيٝ ٔىب٘يىي اظ آالضْ خساقسٌي. پبيف ٕ٘بييس

IV.  ٌطزـ ذٖٛ ثبيؿتي ثٝ نٛضت ٔؿتٕط ثب ؾٕٕ ٚ ِٕؽ يطثبٖ لّت يب ٕ٘بيف  تٗساز يطثبٖ  لّت  ثط

 .ضٚي ٔب٘يتٛض لّجي يب پبِؽ اوؿي ٔتطي پبيف قٛز

V.  زليمٝ يب زض فٛانُ ظٔب٘ي وٛتبٜ تط ثٝ ٘ؿجت ٚيٗيت ٞبي ثبِيٙي ثبيؿتي  5فكبضذٖٛ قطيب٘ي حسالُ ٞط 

 .ا٘ساظٜ ٌيطي قٛز

VI.  زض وٛزوبٖ يب ثيٟٛقي ٞبي َٛال٘ي ٔست يب پيديسٜ، ٚؾيّٝ ي ا٘ساظٜ ٌيطي زضخٝ حطاضت ثبيؿتي ٔٛخٛز

 .ٚ زضخٝ حطاضت ثسٖ ثيٕبض ثبيؿتي ثٝ نٛضت ٔؿتٕط ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ ثجت قٛز

VII. ثبيؿتي ثٝ َٛض ٔٙٓٓ اضظيبثي قٛز (ٔيعاٖ ٖسْ ٞٛقيبضي )ثب ٔكبٞسٜ ثبِيٙي ؾُح ثيٟٛقي. 

 هَاسدريل تَصيِ هيطَد: 

I.  ٝوٙتطَ  "آالضْ غّٓت پبييٗ اوؿيػٖ"غّٓت اوؿيػٖ زٔي  ثبيؿتي زض وُ ثيٟٛقي ثب ٚؾيّٝ اي ٔدٟع ث 

 .قٛز

II.  ثطاي ا٘ساظٜ ٌيطي ٔؿتٕط ٚ ٕ٘بيف ٔٛج ٚ غّٓتCO2  اؾتفبزٜ قٛز (وبپٌٙٛطافي)  ثبظزٔي 

III. اِىتطٚوبزيٌٛطاف ثطاي پبيف ضيتٓ ٚ ٔيعاٖ يطثبٖ لّجي اؾتفبزٜ قٛز. 

IV. زفيجطيالتٛض لّجي ثبيؿتي ٔٛخٛز ثبقس. 

V. زضخٝ حطاضت  ثسٖ ثبيؿتي ثٝ نٛضت  ٔٙٓٓ زض ثيٕبضاٖ ٔؿتٗس ذُط وٙتطَ قٛز. 

VI.  تٛنيٝ ٔي قٛز (زض نٛضت ٚخٛز)ا٘ساظٜ  ٌيطي  ٔؿتٕط اِىتطٚ٘يه زضخٝ حطاضت. 

VII.  ٔحطن اٖهبة ٔحيُي ثطاي اضظيبثي ٚيٗيت پبضاِيع زض نٛضت اؾتفبزٜ اظ زاضٚٞبي ثّٛن وٙٙسٜ ٖهجي

 .ًٖال٘ي ثبيؿتي اؾتفبزٜ قٛز

 

                                                             
Supplemental oxygen 

pulse oximeter 
disconnect alarm 

9
depth of anaesthesia 

10low-oxygen concentrationalarm 
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  ،تِ هٌظَس تطخيص ٍ تشخَسد هٌاسة تين  تا خغش اص دست دادى ساُ َّايي يا عولکشد تٌفسي

 :تَصيِ اكيذتِ  اًجام اقذاهات ريل هي ضَد

I. حتي  )، زض تٕبٔي ثيٕبضاٖ وب٘سيسُٖٕ خطاحي ٜ ٔٙٓٛض قٙبؾبيي ٔكىالت ثبِمٜٛ زض ٔسيطيت ضاٜ ٞٛايية

 اظ ،  لجُ اظ اِمبء ثيٟٛقي ثبيؿتي اضظيبثي ٖيٙي(ثيٕبضا٘ي وٝ ِِٛٝ ٌصاضي ثطاي آ٘بٖ پيف ثيٙي ٕ٘ي قٛز

 .ضاٜ ٞٛايي  ا٘دبْ قٛز

II.  آٖ ٔترهم ثيٟٛقي ثبيؿتي زاضاي اؾتطاتػي  ٔٗيٗ ثطاي ٔسيطيت ضاٜ ٞٛايي ثيٕبضاٖ ٚ آٔبزٜ اخطاي

 .(ٞٓ پيف ثيٙي ٘كٛزحتي اٌطٖسْ تٛا٘بيي زض ثطلطاضي ضاٜ ٞٛايي ٔٙبؾت )ثبقس

III. ا ٔي زٞس، زض ٍٞٙبْ اِمبء ثيٟٛقي  ض ضاٜ ٞٛايي ٔكىُزض ظٔب٘ي وٝ ٔترهم ثيٟٛقي احتٕبَ ٚخٛز

وٕه فٛضي ثبيؿتي زض زؾتطؼ ثبقس ٚ َطح پكتيجبٖ ٚايح ثطاي ٔسيطيت ضاٜ  ٞٛايي قٙبؾبيي قسٜ 

 .ثبقس

IV.  ٗظٔب٘ي وٝ ثيٕبض ٔٛضز قٙبذتٝ قسٜ اي اظ ضاٜ ٞٛايي ٔكىُ ٔي ثبقس، ثبيؿتي ضٚـ ٞبي خبيٍعي

، زض ٘ٓط ثيٟٛقي ٔٛيٗيتحت  قطايٍ ثيساضييب ِِٛٝ ٌصاضي زضثيٟٛقي ٘بحيٝ ايثيٟٛقي اظ خّٕٝ

 ٌطفتٝ قسٜ ثبقس

V.  تٕبٔي ٔترههيٗ ثيٟٛقي ثبيؿتي ٟٔبضت ٔسيطيت ضاٜ ٞٛايي ضا زض ذٛز حفّ ٕ٘بيٙس ٚ ثب اؾتطاتػي

 .ٞبي ٔتٗسز ثطاي ثطذٛضز ثب ضاٜ ٞٛايي ٔكىُ آقٙب ثٛزٜ ٚ ٟٔبضت الظْ ضا زاقتٝ ثبقٙس

VI. تٟٛيٝ ٔٗسٚي ٚ ٕٞيكٝ ثٗس اظ ِِٛٝ ٌصاضي ٔترهم ثيٟٛقي ثبيؿتي ثب ؾٕٕ نساٞبي تٙفؿي ٚ ٘يع 

 ِِٛٝ زاذُ ٘بي، ضا تأييس ٔٙبؾتخب ٌصاضي ٚيٗيت اوؿيػ٘ي ثيٕبض ثب اؾتفبزٜ اظ پبِؽ اوؿي ٔتط، پبيف 

 .ٕ٘بيس

VII.  ثٝ ٔٙٓٛض وبٞف تطقحبت ٔٗسٚي ٚ افعايف PH ُٕٖ ثب ٞسف پيف زضٔب٘ي،  ثيٕبضا٘ي وٝ وب٘سيس ٚ

 .خطاحي اِىتيٛ ثٛزٜ ٚ زض ٔٗطو ذُط آؾپيطاؾيٕٛ٘ي ثبقٙس ثبيؿتي لجُ اظ ثيٟٛقي ٘بقتب ثبقٙس

 هَاسدريلتَصيْويطَد: 

I.  ثبيؿتي ٔترهم ثيٟٛقي ثب اؾتفبزٜ اظ وبپٌٙٛطافي ٔحُ  خبٌصاضي ٔٙبؾت ِِٛٝ زاذُ ٘بي، ضا ثٗس اظ

 .ِِٛٝ ٌصاضي تأييس ٕ٘بيس

II. تٛنيفي اظ ؾِٟٛت يب ٔكىُ ثٛزٖ ِِٛٝ ثبيؿتي زض ثطٌٝ ٌعاضـ ثيٟٛقي،  ٘تبيح اضظيبثي ضاٜ ٞٛايي ٚ 

 .ثجت قٛز (زض نٛضت ا٘دبْ )ٌصاضي 

                                                             
11Airway management 
12

objective evaluation 
13

airway loss 
14difficult airway 
15regional anaesthesia 
16awake intubation 
17local anaesthetic 
18airway evaluation 
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  ِجْت ضٌاسايي ٍ آهادگي هؤثش تين تشاي هقاتلِ تا خغش اص دست دادى خَى صياد دس تيواساى تَصي

 :اكيذ تِ  اًجام اقذاهات ريل هي ضَد

I.  ٔترهم ثيٟٛقي لجُ اظ اِمبء ثيٟٛقي ثبيؿتي احتٕبَ اظ زؾت زازٖ ذٖٛ ظيبز ضا زضثيٕبضزض  ٘ٓط

. ثٍيطز ٚ زضنٛضتي وٝ ايٗ ٔٛضز ذُط ٟٕٔي اؾت ثبيؿتي آٔبزٌي ثطذٛضز ٔٙبؾت ثب آٖ ضا زاقتٝ ثبقس 

زض نٛضتي وٝ ذُط اظ زؾت زازٖ ذٖٛ ٘بقٙبذتٝ ٔي ثبقس ٔترهم ثيٟٛقي ثبيؿتي ثب خطاح زض 

 .ٔٛضز احتٕبَ ٚلٛٔ آٖ نحجت ٕ٘بيس

II. َضا زض ثيٕبض ثٝ ثحث ثٍصاض٘س ٚ زضنٛضتي  اظ زؾت زازٖ ذٖٛ ظيبزلجُ اظ ثطـ پٛؾت تيٓ ثبيؿتي احتٕب

 .وٝ ايٗ ٔٛضز ذُط ٟٕٔي اؾت اظ ٚخٛز ضاٜ ٚضيسي ٔٙبؾت ُٕٔئٗ قٛ٘س

I. فطآٚضزٜ ٞبي ذٛ٘ي ٔٛضز ِعْٚ ثطاي ُٖٕ خطاحي ضا تأييس ٕ٘بيسيىي اظاًٖبي تيٓ ٚخٛز  . 

 

  تِ هٌظَس اجتٌاب تين اص ايجاد ٍاكٌص ًاخَاستِ داسٍيي يا ٍاكٌص آلشطيک ضٌاختِ ضذُ دس تيواس

 :تَصيِ اكيذ تِ اًجام هَاسد ريل هي ضَد

I. تدٛيع ٔي ٕ٘بيٙس،  اظ /ثبيؿتي ٔترههيٗ ثيٟٛقي وبٔالً فبضٔبوِٛٛغي زاضٚٞبيي ضا وٝ زؾتٛض ٔي زٞٙس

 . .خّٕٝ زضخٝ ؾٕيت زاضٚ ضا ثكٙبؾٙس

II. لجُ اظ تدٛيع ٞط زاضٚيي ثطاي ثيٕبضاٖ،  اثتسا ثبيؿتي ثيٕبض ثٝ ٚيٛح قٙبؾبيي قٛز. 

III.  ٝلجُ اظ تدٛيع ٞط زاضٚيي ثطاي ثيٕبضاٖ اثتسا ثبيؿتي تبضيرچٝ زاضٚيي وبُٔ ٔٙدّٕٝ اَالٖبت ٔطتجٍ ث

 . اظ ثيٕبض اذص قٛزآِطغي ٞب ٚ ؾبيط ٚاوٙف ٞبي ثيف حؿبؾيتي 

IV.  َلجُ اظ زازٖ زاضٚ ثٝ ثيٕبض ثبيؿتي زاضٚٞب ثٝ َطظ ٔٙبؾجي ثطچؿت ٌصاضي، ٔٛضز تأييس ٚ وٙتط

 .ٔدسزلطاض ٌيط٘س

V.  لجُ اظ زازٖ زاضٚ ثٝ ثيٕبض ثب يىي زيٍط اظ اضائٝ وٙٙسٌبٖ ذسٔت ثبيؿتي اضتجبٌ والٔي  ٚايح ثطلطاض

قٛز تب اظ زضن ٔكتطن ٚ ٕٞؿبٖ اظ ٔٛاضز ٔهطف، ٔٛاضز ٕٔٙ ٔهطف ثبِمٜٛ ٚ ٞطٌٛ٘ٝ اَالٖبت 

 .ٔطتجٍ زيٍط إَيٙبٖ حبنُ قٛز

 هَاسد ريل تَصيِ هي ضَد: 

I.  وكٛٞبٚ فًبي وبض ثطاي ٍٟ٘ساضي ٚآٔبزٜ ؾبظي زاضٚٞب ثبيؿتي ثٝ نٛضت ٔٙٓٓ ؾبظٔبٖ زٞي قٛز تب

اظ لطاضٌيطي آٔپَٛ ٞبي زاضٚيي ٚ ؾطً٘ ٞبزض يه ٔحُ يىؿبٖ،ٕٞيكٍي ٚ ٔطتجٛ تفىيه فيعيىي 

 .زاضٚٞبي ذُط٘بن اظ زاضٚٞبيي وٝ زاضاي تّفّ ٔكبثٝ ٔي ثبقٙس إَيٙبٖ حبنُ قٛز

II.  غّٓت زاضٚ ٚ تبضيد : ٘ٓيط)ثطچؿت آٔپَٛ ٞب ٚ ؾطً٘ ٞب  ثبيؿتي ذٛا٘ب  ٚ حبٚي اَالٖبت اؾتب٘ساضز

 .ثبقس (ا٘مًبء

                                                             
19

hypersensitivity reactions 
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III.  تب حس أىبٖ اظ لطاضٌيطي زاضٚٞب ثب ثؿتٝ  ثٙسي يب اقىبَ ْبٞطي ٔكبثٝ زض وٙبض ٞٓ ثبيؿتي ذٛززاضي

 . قٛز

IV. ذُبٞبي زض حيٗ تعضيك زاضٚٞبي ٚضيسي ثبيؿتي ٌعاضـ ٚ ثطضؾي قٛ٘س. 

V.  ٚ ٜزاضٚٞبي تعضيمي  ثبيؿتي تٛؾٍ ٔترهم ثيٟٛقي وٝ آٖ ٞب ضا ثٝ ثيٕبض  تعضيك ٔي وٙس، وكيس

 .ثطچؿت ظزٜ قٛز

 هَاسد پيطٌْادي: 

  ٝزاضٚٞب ي ٔٛخٛز زض يه زؾتٝ زاضٚيي ثبيؿتي ثب اؾتفبزٜ اظ ؾيؿتٓ وسثٙسي ضٍ٘ي ٔٛضز اخٕبٔ،  و

تِ هٌظَس تضويي  تکاسگيشي هٌسجن .تٛؾٍ تٕبٔي افطاز تيٓ خطاحي زضن قسٜ ثبقس، ٔٗيٗ قٛ٘س

سٍش ّاي ضٌاختِ ضذُ هؤثش دس تِ حذاقل سساًيذى خغش عفًَت هَضع جشاحي ،تَصيِ اكيذ تِ 

 :اًجام اقذاهات ريل تَسظ تين هي ضَد

I. آِٛزٜ  ٔهطف - آ٘تي ثيٛتيه ٞبي پطٚفيالوؿي ثبيؿتي ثٝ نٛضت َٕٔٗٛ زض تٕبٔي ٔٛاضز خطاحي تٕيع

 .قٛز ٚ ثطاي اؾتفبزٜ زض ٞط ٔٛضز خطاحي تٕيع ٘يع زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز

II.  َيف يسٔيىطٚثي ٔؤثط ثط ثبيؿتي يه ؾبٖت لجُ اظ ثطـ پٛؾت ثب زٚظ ٚ آ٘تي ثيٛتيه پطٚفيالوتيه

لجُ اظ ثطـ پٛؾت . تدٛيع ٕ٘ٛز. ّٖيٝ پبتٛغٖ ٞبي احتٕبِي وٝ ؾجت آِٛزٌي پطٚؾيدط ٔي قٛ٘س

زضنٛضت اؾتفبزٜ ) . زليمٝ لجُ تأييس ٕ٘بيٙس60اًٖبي تيٓ خطاحي ثبيؿتي تدٛيع آ٘تي ثيٛتيه ضا زض َي 

 .(اظ ٚ٘ىٛٔب يؿيٗ، ا٘فٛظيٖٛ آٖ ثبيؿتي يه ؾبٖت لجُ اظ ثطـ پٛؾت تٕبْ قسٜ ثبقس

III.  تٕبٔي ٔطاوع اضائٝ وٙٙسٜ ذسٔبت ثبيؿتي زاضاي فطآيٙسٞبي َٕٔٗٛ ؾتطٖٚ ؾبظي ٔكتُٕ ثط تٛا٘بيي تأييس

قبذم ٞبيي ثٝ ٔٙٓٛض تٗييٗ اؾتطِيتي   ٔٛضز .اؾتطِيتي اثعاض ، ٚؾبيُ ٚ ٔٛاز خطاحي ثبقٙس ثبيؿتي 

لجُ اظ اِمبء ثيٟٛقي ثبيؿتي پطؾتبض  يب فطز زيٍط ٔؿئَٛ اؾتطِيتي اثعاض .. اؾتفبزٜ ٚ وٙتطَ لطاض ٌيط٘س

زض نٛضت ٚخٛز ٞط ٌٛ٘ٝ ٔكىُ،  . خطاحي ضا ثب اضظيبثي ٚ ثطضؾي قبذم ٞبي اؾتطِيتي تأييس ٕ٘بيس 

 .ثبيؿتي ٔٛاضز ثب خطاح ٚ وبزض ثيٟٛقي زض ٔيبٖ ٌصاضزٜ قٛز

IV.  ؾبٖت ثٝ زضاظا ثىكس يب زض نٛضتي وٝ قٛاٞس زاَ ثط ذٛ٘طيعي 4زض نٛضتي وٝ  ظٔبٖ خطاحي ثيف اظ 

ٚؾيٕ ٚ فٛق اِٗبزٜ حيٗ خطاحي ثبقس،  ثبيؿتي تدٛيع زٚظ ٔدسز آ٘تي ثيٛتيه پطٚفيالوؿي ٔٛضز ٘ٓط 

زض نٛضتي وٝ اظ ٚا٘ىٛٔبيؿيٗ ثٝ ٖٙٛاٖ آ٘تي ثيٛتيه پطٚفيالوتيه اؾتفبزٜ قسٜ ثبقس، ٘يبظ  ).لطاض ٌيطز

 (. ؾبٖت ثٝ زضاظا ٔي وكٙس، ٘يؿت10ثٝ زٚظ ٔدسز زض اٖٕبَ خطاحي وٝ وٕتط اظ 

V.  ؾبٖت پؽ اظ خطاحي 24آ٘تي ثيٛتيه ٞبيي وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ پطٚفيالوؿي اؾتفبزٜ ٔي قٛ٘س ثبيؿتي ْطف 

 .لُٕ قٛ٘س

VI. زض نٛضت . ظزٖ ٔٛٞبي ٔٛيٕ ُٖٕ تٛنيٝ ٕ٘ي قٛز، ٍٔط زض ٔٛاضزي وٝ ٔٛثب ُٖٕ تساذُ ٔي ٕ٘بيس

.  ؾبٖت ٔب٘سٜ ثٝ ُٖٕ وٛتبٜ قٛ٘س2يطٚضت ثطزاقتٗ ٔٛٞب ،آٖ ٞب  ثبيؿتي ثب ليچي زض ظٔبٖ وٕتط اظ 

 .ظزٖ ٔٛٞب ثب تيغ ثٝ زِيُ افعايف احتٕبَ ٖفٛ٘ت ٔٛيٕ ُٖٕ تٛنيٝ ٕ٘ي قٛز
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VII. ثيٕبضاٖ خطاحي ثبيؿتي زض َي زٚضٜ لجُ اظ ُٖٕ ثط حؿت ٘يبظ فطزي ذٛز اوؿيػٖ ثٍيط٘س. 

VIII. ٔٛاظيٗ ٔؤثط ثٝ ٔٙٓٛض حفّ زضخٝ حطاضت َجيٗي ثسٖ ثيٕبض ثبيؿتي زض زٚضٜ لجُ اظ ُٖٕ ا٘دبْ قٛز. 

IX. پٛؾت  ثسٖ تٕبٔي  ثيٕبضاٖ خطاحي ثبيؿتي ثب يه ٔبزٜ آ٘تي ؾپتيه ٔٙبؾت لجُ اظ خطاحي آٔبزٜ قٛز .

ايٗ ٔبزٜ ثبيؿتي ثٝ ٘حٛي ا٘تربة قٛز وٝ زاضاي لبثّيت وبٞف قٕبضـ ٔيىطٚثي ؾطيٕ پٛؾت ٚ 

 .وبضآيي پبيساض زض َي ُٖٕ خطاحي ثبقس

X. ٘بحيٝ زؾت ٚ ؾبٖس . يسٖفٛ٘ي زؾت ثطاي خطاحي ضا ثب ٔهطف نبثٖٛ آ٘تي ٔيىطٚثي  تًٕيٗ ٕ٘بييس

زض نٛضت تٕيعي ْبٞطي زؾت ٞب، اظ يه ٔحَّٛ . زليمٝ  اؾىطاة وٙيس5 تب 2ٞبثبيؿتي ثٝ ٔست 

 .يسٖفٛ٘ي زؾت ثب پبيٝ اِىّي ٔي تٛاٖ ثطاي يسٖفٛ٘ي اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز

XI.  ُزض حيٗ ُٖٕ تيٓ خطاحي ثبيؿتي ٔٛٞبي ذٛز ضا ثپٛقب٘ٙسٚ ٌبٖ اؾتطيُ ثپٛقٙس ٚ زؾتىف اؾتطي

 .زؾت ٕ٘بيٙس

 هَاسدريل تَصيِ هي ضَد: 

I. ثبيؿتي  تدٛيع آ٘تي ثيٛتيه پطٚفيالوؿي اظ َطيك زؾتٛضات قفبٞي ٚ تّفٙي ٕٔٙ قٛز.. 

II.  ٛٔثطاي وٛتبٜ ٕ٘ٛزٖ ٔٛٞب ٘جبيؿتي اؾتفبزٜ قٛزوٗ ثطلياظ  . 

III.  ُضٚظ لجُ اظ ُٖٕ خطاحي اِىتيٛ لُٕ قٛز30ثبيؿتي اؾتٕٗبَ زذب٘يبت  حسال . 

IV. ثيٕبضاٖ خطاحي ثبيؿتي لجُ اظ ُٖٕ ثب اؾتفبزٜ اظ نبثٖٛ آ٘تي ؾپتيه زٚـ ثٍيط٘س. 

V. پيف اظ ُٖٕ خطاحي  اِىتيٛ ثبيؿتي ٖفٛ٘ت ٞبي لجّي ضا زضٔبٖ ٚ ضيكٝ وٗ ٕ٘ٛز. 

VI. تيٓ خطاحي ثبيؿتي زض َي ُٖٕ اظ ٔبؾه اؾتفبزٜ ٕ٘بيٙس. 

VII. ثبيؿتي اظ پيف ثٙس ٞبي پالؾتيىي زض ظٔب٘ي وٝ احتٕبَ ٔطَٛة قسٖ ٔي ضٚز ، اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز. 

VIII.  ؾبٖت پؽ اظ خطاحي حفّ قٛز48 اِي 24پب٘ؿٕبٖ اؾتطيُ ضٚي ظذٓ خطاحي ثبيؿتي ثٝ ٔست . 

IX.  ُٕٖ ٕوبزض ٔترهم وٙتطَ ٖفٛ٘ت آٔٛظـ زيسٜ ثبيؿتي ٔطالجت فٗبَ آيٙسٜ ٍ٘ط  زض ٔٛضز ٖفٛ٘ت ٔٛي

 .زاقتٝ ثبقٙس

X. اَالٖبت ٔطتجٍ ثٝ ٖفٛ٘ت ٞبي خطاحي ثبيؿتي ثب خطاح ٚ وبزض ٔسيطيتي شيطثٍ اضائٝ قٛز. 

 پيطٌْادات: 

I. ؾبٖت پؽ اظ 2 ثبيؿتي زض َي ُٖٕ خطاحي تدٛيع قٛز ٚحسالُ (%80)٘ؿجت ثباليي اظاوؿيػٖ زٔي 

 .اتٕبْ ُٖٕ زازٖ اوؿيػٖ ثٝ ثيٕبض ثبيؿتي ثٝ ََٛ ثىكس

II. تٟٛيٝ ثب فكبض ٔثجت ثبيؿتي زض اتبق ُٖٕ حفّ قٛز. 

III.  زض اتٕبْ ٞط ُٖٕ "ٖفٛ٘ي" يب "وثيف"ثبيؿتي ؾطاؾط اتبق ُٖٕ ثٝ َٛض وبُٔ پؽ اظ اٖٕبَ خطاحي ٚ 

 خطاحي تٕيع قٛز

IV. ذٍ ٔكي ٞبي اؾتب٘ساضز وٙتطَ ٖفٛ٘ت ثبيؿتي اخطا قٛز. 

                                                             

 epilator 
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V.  ثبيؿتي تيٓ ٞبي خطاحي زض ٔٛضز پيكٍيطي ٚ وٙتطَ ٖفٛ٘ت حسالُ ؾبِيب٘ٝ ثٝ نٛضت زٚضٜ اي  آٔٛظـ

 .ثجيٙٙس

 

  تَصيِ اكيذ تِ تِ هٌظَسپيص گيشي اصجاي هاًذى سَْي اتضاسٍاسفٌج جشاحي دسصخن ّاي جشاحي

 :اًجام اقذاهات ريل هي ضَد

I.  ُزض اٖٕبَ خطاحي قىٕي، ذّف قىٕي ،ٍِٗ ٚ ؾيٙٝ اي ، قٕبضـ وبُٔ اؾفٙح ٞب، ؾطؾٛظٖ ٞب،ٚؾبي

ٞط ٌٛ٘ٝ ٚؾيّٝ اي وٝ زض َي پطٚؾيدط اؾتفبزٜ قسٜ ٚزض  )تيع ٚ ثط٘سٜ، اثعاض ٚ ٚؾبيُ ٔرتّف زيٍط

 .ثبيؿتي ا٘دبْ قٛز (ٔٗطو ذُط ثٝ خبي ٔب٘سٖ زض حفطٜ ثس٘ي اؾت

II.  خطاح ثبيؿتي لجُ اظ ثؿتٗ ٞط ٌٛ٘ٝ حفطٜ آ٘بتٛٔيىي يب ٔٛيٕ خطاحي ثبيؿيت خؿتدٛي ٔٙٓٓ ظذٓ ضا

 .ا٘دبْ زٞس

III.  قٕبضـ ثطاي ٞط ٌٛ٘ٝ پطٚؾيدطي وٝ احتٕبَ احتجبؼ اؾفٙح ٞب، ٚؾبيُ تيع ٚ ثط٘سٜ ٚ اثعاض ٚ زيٍط

ٚؾبيُ خطاحي زض حفطٜ ثسٖ ثيٕبض ٔي ضٚز، قٕبضـ ثبيؿتي حسالُ زض قطٚٔ ٚ ذبتٕٝ ٞط ٔٛضز ا٘دبْ 

 .قٛز

IV.  ْثبيؿتي تٗسازقٕبضـ اؾفٙح ٞب، ٚؾبيُ تيع ٚ ثط٘سٜ ٚ اثعاض ٚ زيٍط ٚؾبيُ خطاحي ٕٞطاٜ ثب ٘بْ ٚ ٘ب

ثبيؿتي  نحت تٗساز وّي ٔٛاضز قٕبضـ قسٜ ثٝ .ذب٘ٛازٌي ٚ ؾٕت فطز ٔؿئَٛ قٕبضـ  ثجت قٛز

 .٘تيدٝ قٕبضـ ثٝ َٛض ٚايح ٚ قفبف ثب خطاح زض ٔيبٖ ٌصاضزٜ قٛز. نٛضت ٚايح ثيبٖ قٛز

 ُپيكٟٙبز ٔي قٛزٔٛاضزشي : 

I.  ٘ٓيط ؾيؿتٓ  ثبضوس يب زض نٛضت أىبٖ اظ ؾيؿتٓ ٞبي ٔٗتجطٚ ذٛزوبض قٕبضـ اؾفٙح ٞب

 .ثبيؿتي اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز اؾفٙح ثب ثطچؿت ضازيٛيي

  تَصيِ اكيذ تِ اًجام اقذاهات ريل تَسظ تْوٌظَسضٌاسايي  اهي ٍ صحيح ًوًَِ ّا ي جشاحي

 :هي ضَدتين

I.  ٕٝ٘ٛ٘ ُتيٓ ثبيؿتي ثطچؿت ٌصاضي نحيح تٕبٔي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي خطاحي ضا ثب قٙبؾبيي ثيٕبض، ٘بْ ٚ ٔح

اظ َطيك ذٛا٘سٖ ٔكرهبت ٕ٘ٛ٘ٝ تٛؾٍ يىي اظ اًٖبي تيٓ خطاحي ثٝ  (ٔٛيٕ ٚ َطف ثسٖ )ٌيطي

 .نساي ثّٙس ٚ تٛافك ٚ تأييس والٔي فطز زيٍطي اظ تيٓ، ٔٛضز تأييس لطاض زٞس

 

  ِتِ هٌظَس تشقشاسي استثاط هؤثش ٍ تثادل اعالعات حياتي دس جْت اجشاي ايوي عول جشاحيتَصي

 :اكيذ تِ اًجام هَاسد ريل تَسظ تين هي ضَد

                                                             

 Radio labeled sponges 
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I.  ٚ ثبيؿتي خطاح لجُ اظ ثطـ پٛؾتبظ آٌبٞي ٚ اَالٔ اًٖبي تيٓ ثٝ ٚيػٜ پطؾتبضاٖ، ٔترههيٗ ثيٟٛقي

ظ ٌبْ ٞب يب ٔطاحُ حيبتي زض اخطاي پطٚؾيدط ، ذُط اظ زؾت زازٖ ذٖٛ، ٞط ٌٛ٘ٝ تدٟيعات اوٕه خطاحبٖ

ٚ frozen section pathology( ٘ٓيط اثعاض ، ايٕپّٙت، تهٛيط ثطزاضي  يٕٗ خطاحي )يطٚضي ٚ ٔٛضز ٘يبظ

پطؾتبضاٖ ثبيؿتي اًٖبي  تيٓ ضا زض ذهٛل ٞط ٌٛ٘ٝ . .ٞط ٌٛ٘ٝ تغييط ذسٔبت َٕٔٗٛ إَيٙبٖ وؿت ٕ٘بيس

ٔترههيٗ ثيٟٛقي .زغسغٝ حيبتي ايٕٙي ٚ فمساٖ ٚخٛز يب آٔبزٌي ٞط ٌٛ٘ٝ تدٟيعات ذبل ، آٌبٜ ؾبظ٘س

ثبيؿتي اًٖبي  تيٓ ضا زض ذهٛل ٞط ٌٛ٘ٝ زغسغٝ حيبتي ايٕٙي، ثٝ ٚيػٜ ٚخٛز ٞط ٌٛ٘ٝ ٔكىُ زض آٔبزٌي 

 .احيبء ثيٕبض ثٗس اظ زؾت زازٖ ذٖٛ ظيبز يب ِّٔٗٛيت ٞبي ٕٞطاٜ وٝ ثط ذُط ثيٟٛقي ٔي افعايس، ضا آٌبٜ ٕ٘بيس

II. ٖؾتٖٛ : ٘ٓيط)ٚ ؾُٛح چٙسٌب٘ٝ (٘ٓيط اٍ٘كتبٖ زؾت يب پب )زض ٔٛاضز ا٘ساْ ٞبي لطيٙٝ، ثرف ٞبي چٙس ٌب٘ٝ ثس

يب زض ٔٛاضزي وٝ ثبيؿتي زض حيٗ ُٖٕ زض ٔٛضز ٚؾٗت ضظوؿيٖٛ خطاحي ثط اؾبؼ تهٛيطثطزاضي  (ٟٔطٜ ٞب

ضازيِٛٛغيىي تهٕيٓ ٌيطي قٛز، تيٓ ثبيؿتي اظ ٚخٛز تهٛيط ثطزاضي يطٚضيٛ ٕ٘بيف آٖ ٞب زض اتبق ُٖٕ 

 .إَيٙبٖ وؿت ٕ٘بيٙس

III.  ،لجُ اظ ثطزاقتٗ زضح زض پبيبٖ خطاحي، ثبيؿتي خطاح،  اًٖبي تيٓ ضا اظ ٞط ٌٛ٘ٝ تغييط زض اخطاي پطٚؾيدط

وٝ ٕٔىٗ اؾت  )ٞط ٌٛ٘ٝ ٔكىُ احتٕبِي زض زٚضٜ ثٗس اظ خطاحي ٚ ثط٘بٔٝ زضٔب٘ي يطٚضي ثٗس اظ خطاحي 

 (قبٔآل٘تي ثيٛتيه ٞبي، پطٚفيالوؿي تطٚٔجٛآٔجِٛيؿٓ ٚضيسي،زضيفت ذٛضاوي يب زض٘بغ ٚ ٔطالجت اظ ظذٓ

ٔترهم ثيٟٛقي ثبيؿتي قطايٍ ثبِيٙي ثيٕبضزض ظي خطاحي ٚ ٞط ٌٛ٘ٝ زؾتٛضإُِٗ ٔٛضز ِعْٚ . آٌبٜ ٕ٘بيس

پطؾتبض ثبيؿتي تٛخٝ تيٓ ضا ثٝ ٞط ٌٛ٘ٝ زغسغٝ ٞبي . ثطاي تًٕيٗ ثطٌكت ايٕٗ ثيٕبض ضا ذالنٝ ٕ٘بيس

 .ايبفي تكريم زازٜ قسٜ زض َي خطاحي يب ثطاي ضيىبٚضي خّت ٕ٘بيس

IV.  ٚ اَالٖبتي وٝ تٛؾٍ خطاح زض ثطٌٝ ٌعاضـ خطاحي ثجت ٔي قٛز، حسالُ ثبيؿتي قبُٔ ٘بْ پطٚؾيدط انّي

ٞط ٌٛ٘ٝ پطٚؾيدطٞبي ثب٘ٛيٝ اخطا قسٜ، ٘بْ وٕه خطاحبٖ، خعئيبت پطٚؾيدط ٚ اظ زؾت زازٖ ذٖٛ زض حيٗ 

اَالٖبتي وٝ تٛؾٍ ٔترهم ثيٟٛقي ثجت ٔي قٛز، حسالُ ثبيؿتي قبُٔ پبضأتطٞبي ٖاليٓ  حيبتي . خطاحي

ٌعاضـ قسٜ زض فٛانُ زٚضٜ اي ٔٙٓٓ، زاضٚٞب ٚ ٔحَّٛ ٞبي ٚضيسي تدٛيع قسٞٛ ٞط ٌٛ٘ٝ اتفبق زض حيٗ 

اَالٖبتي وٝ تٛؾٍ  تيٓ پطؾتبضي ثجت ٔي قٛز، حسالُ . ُٖٕ خطاحي يب زٚضٜ ٞبيي اظ ٘بپبيساضي ثيٕبض

ثبيؿتي قبُٔ قٕبضـ اؾفٙح ٞب، ؾطؾٛظٖ ٞب، ٚؾبيُ ٘ٛن تيع ٚ ثط٘سٞٛ اثعاض، ٘بْ ٚ ؾٕت فطز ٔؿئَٛ 

قٕبضـ، ٞط ٌٛ٘ٝ الساْ ا٘دبْ قسٜ زض نٛضت ٔغبيطت قٕبضـ ا٘دبْ قسٜ، ٚ زض نٛضتي وٝ قٕبضـ ا٘دبْ 

 .٘كسٜ ّٖت ٖسْ قٕبضـ ثبقس

V. ٌعاضـ وبُٔ ُٖٕ خطاحي ثبيؿتي قبُٔ ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي تٕبٔي اًٖبي تيٓ خطاحي ثبقس. 

 

 چک ليست جراحی ايمه



12 
 

 اقذاهات قثل اص تيَْضي تيواس

  (تا حضَس حذاقل پشستاس ٍ هتخصص تيَْضي )

 

 يبثيٕبض٘بْ ٚ٘بْ ذب٘ٛازٌي ،٘ٛٔ ٚٔٛيٕ ُٖٕ خطاحي آ

 ٚ ضيبيت ذٛزاظُٖٕ خطاحي ضاتأئيس ٕ٘ٛزٜ اؾت؟

ثّي 

 

 ٔٛيٕ ُٖٕ ٖالٔت ٌصاضي قسٜ اؾت؟آيب 

                 ثّي ٘ساضز  وبضثطزي 

 

  ثيٟٛقي وبُٔ  قسٜ چه زاضٚٞب ٚ ٔبقيٗ  آيب  

 اؾت؟

 ثّي 

 

 آيب پبِؽ اوؿي ٔتطي ثٝ ثيٕبضٔتهُ ٚزضحبَ 

 ثّيوبضاؾت؟       

 

    آيب  ثيٕبضزاضاي حؿبؾيت قٙبذتٝ قسٜ ٔي ثبقس؟

           ثّيذيط 
 

 آيب  ثيٕبض زاضاي ضاٜ ٞٛايي ٔكىُ يب زضٔٗطو ذُطآؾپيطاؾيٖٛ اؾت؟

ذيط 

وٕه ٔٛخٛز اؾت /ثّي ٚتدٟيعات 

 

  ٔيّي ِيتطذٖٛ 500 آيب    ذُطاظزؾت ضفتٗ ثيف  اظ

 (ٔيّي ِيتطثٝ اظاي ٞطويٌّٛطْ ٚظٖ ثسٖ 7 زضوٛزوبٖ)

ذيط 

ٔطوعي ٚ ٔبيٗبت ٚضيسي/   ثّٝ ٚ زٚ ضاٜ ٚضيسي 

  ثط٘بٔٝ ضيعي قسٜ اؾت

 

 اقذاهات قثل اص تشش پَست تيواس      

 (تا حضَس پشستاس ،هتخصص تيَْضي ٍ جشاح ) 
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  تاييذ هي ضَد ،  كليِ اعضاي تين جشاحي ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 .         ٍ سوت خَد سا تِ تيواس  هعشفي كشدُ اًذ

 

ُ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي ثيٕبض، ٘ٛٔ  پطٚؾيدط ٚ ٔح  

 .           ثطـ خطاحي تبييس ٔي قٛز

 

 آيب آ٘تي ثيٛتيه  پطٚفيالوؿي  زض َي يه ؾبٖت 

           لجُ خٟت ثيٕبض تدٛيع  قسٜ اؾت ؟

       ثّي  ٔٛضزي ٘ساضز . 

 

 ٚلبيٕ ٟٔٓ لبثُ پيف ثيٙي: 

  تشاي  هتخصص جشاحي: 

ٌبْ ٞبي حيبتي ٚ يب غيط َٕٔٗٛ زض حيٗ ُٖٕ خطاحي  

            چيؿت؟

خطاحي چٝ ٔست ََٛ ٔي وكس؟ ُٕٖ   

ٔيعاٖ ذٖٛ ضيعي احتٕبِي حيٗ ُٖٕ  چمسض اؾت ؟  

 

  تشاي هتخصص تيَْضي: 

 آيب ٔكىُ ذبني زض ٔٛضز ثيٟٛقي ثيٕبض ٚخٛز زاضز؟  

 

  تشاي تين پشستاسي: 

  اؾتطِيتي ٚؾبيُ ٚ ِٛاظْ خطاحي اظ خّٕٝ ٘تبيح  

          قبذم ٞبي  اؾتطياليعضٞب تبييس قسٜ اؾت؟

 

 آيب زض ذهٛل تدٟيطات ٔكىُ ٚ يب ٍ٘طا٘ي ٚخٛز زاضز؟   

 

  آيا تصَيش اصلي دس حال ًوايص است؟ 

  ثّي وبضثطزي ٘ساضز   

 

 

 

 اقذاهات قثالصخشٍج  تيواس اص اتاق عول

 ( تا حضَس پشستاس ،هتخصص تيَْضي ٍ جشاح
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 . پشستاس تِ صَست كالهي هَاسد ريل سا تاييذ هي ًوايذ

٘بْ پطٚؾيدط  

 ٖتىٕيُ قٕبضـ ِٛاظْ خطاحي ، ٌبظٚ ؾط ؾٛظ  

 

ُٕٖ ٔكرهبت ٔٙسضج  )  ثطچؿت ٕ٘ٛ٘ٝ ٌطفتٝ قسٜ زض اتبق 

                 ثطضٚي  ثط چؿت ٕ٘ٛ٘ٝ اظ خّٕٝ ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌي ثيٕبض

 ضا ثب نساي ثّٙس ثرٛا٘يس 

 

  آيب اقىبَ ٚ يب ٘بضؾبيي زض ّٖٕىطز تدٟيعات ٔٛضز اؾتفبزٜ زض   

 .                اتبق ُٖٕ ٚخٛز زاضز

 

 :تشاي هتخصص جشاحي ٍ هتخصص تيَْضي ٍ پشستاس

ٖچٝ ٍ٘طا٘ي ٞب ٚ ٔالحٓبت ٖٕسٜ اي ثطاي ثٝ ٞٛـ آٔس  

 ٚ زضٔبٖ ثيٕبض ٚخٛز زاضز؟ (ضيىبٚضي ) 

 

 

 

 


